
Smlouva o podmínkách zajišťování tisku periodika "Informační list" 
uzavřená dle §269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů a §536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve 
znění pozdějších předpisú 

I. 
Smluvní strany 

Tiskárna JDS spol s.r.o. 
Zastoupena: 
Zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 4588 
Sídlo: Ke hřišti 507, 252 28 Černošice 
IČ:40614590 
Bankov1ú spojení: Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu: 107-3632720237/0100 
Kontaktní osoba: -

na straně jedné (dále jen "Tiskárna") 

a 

Město Černošice 
Zastoupeno: Mgr.Filipem Kořínkem, starostou 
Sídlo: Riegrova 1209, 252 28 Černošice 
IČ: 00241121 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu: 27-388063349/0800 
na straně druhé (dále jen "Město") 

uzavírají tuto 

Smlouvu o podmínkách zajišťování tisku periodika "Informační list" 

n. 
Předmět smlouvy 

1. Smluvní strany touto smlouvou upravují podmínky zajišťování tisku 
periodika "Informační list" (dále jen "periodikum") a stanoví vzájemná práva 
a povinnosti. 



III. 
Doba 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2014. 
2. Pokud Město nejpozději do 30.listopadu příslušného kalendářního roku 

písemně neoznámí Tiskárně, že trvá na skončení platnosti smlouvy uzavřené 
na dobu určitou, prodlužuje se platnost smlouvy vždy automaticky o 1 rok, za 
stejných podmínek. 

IV. 
Objednávka 

1. Smluvni strany se dohodly, že Tiskárna bude provádět tisk periodika na 
základě jednotlivých objednávek zaslaných Městem; Tiskárna bere na vědomí, 
že zasílání objednávek může být nepravidelné. 

2. Objednávka bude obsahovat: 
a) Počet objednávaných kusů periodika 
b) Celkový počet stránek jednoho periodika 
c) Specifikaci grafické podoby periodika (např.gramáž stránek, počet 

barevných stránek a jejich umístění v periodiku a další) 
d) Kontaktni údaje pro dodáni tisku a podrninky dodání odlišné od 

podmínek stanovených v čl. VIII. této smlouvy 
e) Další podrobnosti specifikující tisk periodika 
f) Přílohu - obsah periodika v elektronické podobě 

3. Objednávka bude zasílaná v e-mailové podobě na adresu Tiskárny uvedené 
v záhlaví této smlouvy. 

v. 
Cena 

1. Cena za tisk periodika bude: 
a) Při tisku 2900 ks periodika, které bude obsahovat 32 stran A4 včetně 

obálky; obálka 115 g KL 4/4, vnitřni strany 80 g KL 1/1, Vl, bude cena ve 
výši 19150 Kč (devatenácttisíc stopadesát korun českých) bez DPH. 

b) Při tisku 2900 ks periodika, které bude obsahovat 32 stran A4 včetně 
obálky; obálka 115 g KL 4/4, vnitřni strany 80 g KL 1/1, 3. a 30. strana 80 g 
KL 4/4, Vl, bude cena ve výši 21 200 Kč (slovy dvace~edentisíc dvěstě 
korun českých) bez DPH. 

c) Při tisku 2900 ks periodika, které bude obsahovat 32 stran A4 včetně 
obálky; obálka 115 g KL 4/4, vnitřni strany 80 g KL 1/1, 3., 4. a 29., 30. 
sh·ana 80 g KL 4/4, Vl, bude cena ve výši 21 200 Kč (slovy dvace~edentisíc 
dvěstě korun českých) bez DPH. 

d) Při tisku 2900 ks periodika, které bude obsahovat 32 stran A4 včetně 
obálky; obálka 115 g KL 4/4, vnitřni strany 80 g ofset 1/1, Vl, bude cena ve 
výši 18 000 Kč (slovy osmnácttisíc korun českých) bez DPH. 



e) Při tisku 2900 ks periodika, které bude obsahovat 32 stran A4 včetně 
obálky; obálka 115 g KL 4/4, vnitřní strany 80 g ofset 1/1, 3. a 30. strana 80 g 
ofset 4/4, Vl, bude cena ve výši 20 000 Kč (slovy dvacettisíc korun českých) 
bez DPH. 

f) Při tisku 2900 ks periodika, které bude obsahovat 32 stran A4 včetně 
obálky; obálka 115 g KL 4/4, vnitřní strany 80 g ofset 1/1, 3., 4. a 29., 30. 
strana 80 g ofset 4/4, Vl, bude cena ve výši 20 000 Kč (slovy dvacettisíc 
korun českých) bez DPH. 

g) Cena akceptovaná městem dle čl.V. odst. 2, 3 a 4 této smlouvy 
2. V případě, kdy město zašle objednávku s požadavkem na tisk periodika v 

takové podobě (např. počet stran, umístění barevných stran v textu atd.), která 
není uvedená v čl. V odst. 1 písm. a), b), c), d), e) a f), provede Tiskárna 
kalkulaci ceny dle objednávky zaslané Městem a nejpozději do 2 dnů ji zašle 
Městu v elektronické podobě; kalkulace ceny zaslaná Tiskárnou bude 
konečná, bude obsahovat stanovení ceny včetně veškerých nákladů (včetně 
nákladů na dopravu, DPH, zisk Tiskárny), Tiskárna nebude od Města 
požadovat žádné další platby. 

3. Město není povinno zaslanou kalkulaci ceny akceptovat; pokud Město cenu 
zaslanou Tiskárnou akceptuje, provede akceptaci ceny tím, že nabídku 
Tiskárny potvrdí a zašle elektronicky s výslovným uvedením souhlasu 
Tiskárně; akceptací Tiskárnou nabídnuté ceny jsou smluvní strany vázány. 

4. Pokud Město s nabídnutou cenou nesouhlasí, nejpozději do 5 pracovních dnů 
e-mailem oznámí Tiskárně, že zaslanou kalkulaci ceny neakceptuje 

5. Smluvní strany konstatují, že sazba DPH, která bude připočtena k ceně 
uvedené v odstavci 1, je ve výši 15% (sazba DPH pro periodické tiskoviny); 
v případě zrněny příslušných daňových právních předpisů bude k ceně 
uvedené v čl.V.odst.l připočtena sazba daně z přidané hodnoty v zákonem 
stanovené výši. 

VI. 
Splatnost ceny 

1. Cena dle čl.V. této smlouvy je splatná na základě faktury, kterou Tiskárna 
zašle Městu po dodání objednaného počtu periodik. 

2. Cena stanovená v souladu s touto smlouvou bude zaplacena převodem na 
účet Tiskárny do data splatnosti uvedeného na faktuře zaslané Tiskárnou; 
termín splatnosti uvedený na faktuře nesmí být kratší než 14 dnů po doručení 
faktury Městu. 

VII. 
Provedení tisku 

1. Tiskárna provede tisk periodika dle objednávky Města za cenu dle čl.V této 
smlouvy nejpozději do 4 dní od doručení oznámení Města o akceptaci ceny 



dle čl.V. odst. 2,3 a 4 této smlouvy nebo do 4 dní ode dne doručení objednávky 
města, kde je cena určená v souladu s čl. V. odstl písm.a),b), c), d), e) a f). 

2. Tiskárna provede tisk periodika s odbornou péčí, odpovídá za kvalitní, 
odborné a řádné provedení tisku. 

3. Tiskárna je povinna upozornit Město na nevyhovující přílohu objednávky či 
její část neprodleně poté, co tuto skutečnost zjistí a poskytne Městu veškerou 
součinnost při opravě a dodání podkladů pro tisk. 

VIII 
Dodání tisku 

1. Tiskárna dodá objednaný počet periodik odevzdáním příslušného počtu kusů 
periodika stanoveného v objednávce zaslané Městem (dále jen "dodání tisku") 
v Podatelně Městského úřadu Černošice a zbylého počtu kusů objednaného 
periodika (po odečtení počtu kusů dodaných do Podatelny) České poště, s.p.
pobočka Černošice. Tiskárna je povinna telefonicky oznámit datum a 
přibližný čas dodání tisku Městu nejpozději 1 den před dnem dodání tisku. 

2. O dodání tisku bude sepsán zápis- dodací list, k jeho podpisu jsou oprávněni 
pověření zaměstnanci Tiskárny a Města; jména, příjmení a telefonický kontakt 
na tyto osoby jsou obě smluvní strany povinny vzájemně si nahlásit nejpozději 
do 3 pracovních dnů ode dne podpisu této smlouvy poslední ze smluvních 
stran; podpisem dodacího listu přechází nebezpečí škody na dodaném tisku 
na Město. 

3. V případě, že Tiskárna dodá větší počet periodik, než bylo uvedeno 
v objednávce, není oprávněna požadovat po Městě zaplacení vyšší ceny. 

IX. 
Sankční ujednání 

1. Smluvní strany se pro případ prodlení s dodáním tisku dohodly na smluvní 
pokutě ve výši 0,5% z ceny dodávky tisku (stanovené dle čl.V. této smlouvy) 
za každý den prodlení. 

2. Smluvní pokuta je splatná na účet Města uvedený v záhlaví této smlouvy 
nejpozději do 3 dnů ode dne doručení písemné výzvy Města k jejímu 
zaplacení. 

3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Města na náhradu škody. 

X. 
Ukončení platnosti smlouvy 

1. Tato smlouva skončí: 
a) uplynutím dohodnuté doby dle čl.III. této smlouvy 
b) dohodou smluvních stran 
c) odstoupením od smlouvy 



d) výpovědí kterékoliv ze smluvních stran i bez udání důvodu 
s výpovědní lhůtou 30 dnt která počíná běžet dnem následujícím po 
dni, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně 

XI. 
Odstoupení od smlouvy a nekvalitní tisk 

1. V případě dodání nekvalitního tisku (např. i částečně nečitelný text, chybějící 
obsah, chybějící stránky apod.) se smluvní strany zavazují vést jednání s cílem 
uzavření dohody o finanční či věcné kompenzaci a Město je zároveň v tomto 
či jiném případě porušení povinností Tiskárny stanovené touto smlouvou 
oprávněno odstoupit od smlouvy; odstoupení od smlouvy musí být písemné a 
je účinné dnem následujícím po dni, ve kterém bylo odstoupení doručeno 
druhé smluvní straně. 

XII. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, Město obdrží dvě a Tiskárna 
jedno vyhotovení. 

2. V otázkách touto dohodou neupravených se smluvní strany řídí příslušnými 
ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů 

3. Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných dodatků. 

4. Smluvní strany nepovažují skutečnosti uvedené v této smlouvě za obchodní 
tajemství ve smyslu § 17 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich zveřejnění bez stanovení 
jakýchkoliv podmínek. 

5. Tiskárna bere na vědomí, že Město pro realizaci svých bezhotovostních plateb 
používá transparentní příjmový a výdajový bankov1ú účet a zároveň Tiskárna 
výslovně souhlasí se zveřejněním elektronického obrazu této smlouvy na 
webových stránkách města včetně podpisů ke smlouvě připojených. 

6. Město Černošice osvědčuje ve smyslu ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že uzavření této 
smlouvy bylo schváleno Radou města Černošice na její 104. schůzi konané dne 
2.12. 2013 (usnesení č. R/104/28/2013) tak, jak to vyžaduje ust. § 102 odst. 3 
zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
čímž je splněna podmínka platnosti tohoto právního úkonu. 

7. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 



TISKÁRNA 
Ke Hřiš ti 507, 
Tel.: 272 704 
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Město 

Město Černošice 
Mgr. Filip Kořínek, starosta 




